AI netværk - for sundhedsdata projekter
Formål
Formålet med netværket er:
• At udbygge den regionale styrkeposition indenfor arbejdet med sundhedsdata, ved at
styrke de operationelle og strategiske relationer mellem aktørerne i den samlede
værdikæde indenfor området, samt skabe synergi mellem de igangværende AI
sundhedsdata projekter. Herunder:
o Fremme indsigt og forståelse for hinandens vilkår og prioriteringer.
o Fremme koordinering og samarbejde om fælles udfordringer og
problemstillinger.
o Fremme mulighed for at danne stærke konsortier, der kan danne grundlag for
nye projekter og tiltrækning af ekstern funding.
o Fremme aktørernes udvikling og virksomhedernes vækst indenfor området.
o Understøtte Region Midtjyllands digitaliseringsstrategi ud fra et AI perspektiv.
•

At skabe en platform for promovering af den regionale styrkeposition indenfor arbejdet
med sundhedsdata med henblik på at tiltrække national og international
opmærksomhed og ressourcer til området.

Målgruppe:
Målgruppen for netværket er fagprofessionelle, der arbejder dedikeret med et AI sundhedsdata
projekt. Fagprofessionelle dækker over den samlede værdikæde indenfor området og omfatter
bl.a.:
• Projektejere og beslutningstagere
• Projektledere
• Data scientists
• Sundhedsfaglige og implementeringsansvarlige
• Data- og infrastrukturejere
• Juridiske- og etiske eksperter
• Forskere
• Virksomheder
Format og indhold:
Netværkets primære aktivitet er fysiske netværksmøder, der samler en udvalgt gruppe af
fagprofessionelle fra målgruppen omkring et konkret emne eller en problemstilling. De enkelte
netværksmøder planlægges og afvikles i en proces, hvor:
1. MTIC og Regional Udvikling identificerer og definerer konkrete emner eller
problemstillinger, som har relevans på tværs af målgruppen for netværket. Emnerne vil
omhandle udfordringer inden for teknologi, IT-sikkerhed, forskning, jura, drift og
finansiering relateret til AI løsninger målrettet sundhedsvæsnet. Herudover opfordres
aktørerne i netværket til aktivt at sende MTIC og Regional Udvikling forslag til emner og
problemstillinger, som kunne være relevante at behandle på et netværksmøde.
2. MTIC og Regional Udvikling planlægger et netværksmøde om et konkret
emne/problemstilling og identificerer og inviterer relevante fagpersoner i den samlede
værdikæde til at deltage i mødet. Her kan også inddrages eksperter, der holder oplæg
om konkrete problemstillinger. Typen og antallet af personer, der inviteres til mødet, vil
variere på baggrund af, hvad det er for et emne/problemstilling, der skal behandles på
mødet.
3. Regional Udvikling og MTIC udarbejder en årsplan, der konkretiserer møderække og
temaer. Netværksmødet afholdes med MTIC som facilitator. Mødet afsluttes med at
mødedeltagerne tager stilling til, om der er interesse/behov for at nedsætte en
arbejdsgruppe / initiativ, som der arbejdes mere i dybden med, og som kan bibringe
viden til netværket.
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I forlængelse af netværksmøderne tages der løbende stilling til, om der er behov og grundlag
for, at der nedsættes en tværgående arbejdsgruppe eller et initiativ, der samarbejder på tværs
om en konkret opgave eller et konkret problem.
Endelig vil netværket danne ramme for udarbejdelse af diverse materialer til adressering af
forskellige behov i relation til området og målgruppen for netværket. Dette kan f.eks. være:
• Drejebøger og skabeloner – f.eks. for hvordan man går fra forskningsprojekt til
kvalitetsudvikling og fra kvalitetsudvikling til driftstest.
• Kommunikationsmateriale.
• Fælles anbefalinger til beslutningstagere.
• Hvordan får man adgang til data?
• Hvordan håndterer man de etiske dilemmaer?
• Klinisk evaluering.
• Test i praksis.
• Samtykkemodeller.
• Udviklingsmodeller, design og innovationsmetodik, brugerinddragelse
• Proces og krav til CE-mærkning af software til beslutningsstøtte m.m.
Organisering, opgaver og ansvar:
Netværket faciliteres af MedTech Innovation Consortium (MTIC) og Regional Udvikling, Region
Midtjylland. Disse sørger for at:
• Indhente input i målgruppen for netværket til temaer og problemstillinger, der kan
danne grundlag for etablering eller vedligeholdelse af konkrete netværksgrupper.
• Planlægge netværksmøder med udgangspunkt i indhentede input.
• Invitere til møderne og sørge for det praktiske omkring mødernes afvikling. Herunder
faciliterer møderne og udarbejde beslutningsreferater.
• Bistå i etableringen af tværgående initiativer/ arbejdsgrupper, der skal samarbejde på
tværs om en konkret opgave eller et konkret problem.
• Opbygge og formidle overblik over, hvem der arbejder med hvilke AI sundhedsdata
projekter på regionalt og nationalt plan.
• Understøtte udbredelse af kendskab til AI baserede løsninger blandt de
sundhedsprofessionelle (formidling generelt).
• Positionere Region Midtjylland på AI landkortet.
• Og eventuelt andre initiativer, fx en arbejdsgruppe
Netværkets medlemmer skal:
• Være villige og proaktive ift. til at dele erfaringer og arbejde fra egne projekter med de
øvrige deltagere i netværket.
• Bidrage aktivt med input om oplevede problemstillinger og forslag til relevante emner.
• Bidrage med formidling af netværket og de igangværende aktiviteter, output og
outcome.
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